
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 31/3: das 14h às 16h 
Sala 224 
Novos realismos em narrativas audiovisuais: visibilidades encenadas 
Rosana de Lima Soares 
Resumo: A proposta tem como objetivo o estudo de discursos das mídias de 
caráter realista a fim de estabelecer uma análise contrastiva entre eles. 
Buscaremos demonstrar que o estabelecimento das fronteiras entre fato e relato se 
faz no tensionamento dessas posições, alargando os limites entre“ 
referencialidade” e “ficcionalidade” em narrativas audiovisuais, contribuindo para 
a reflexão sobre o estatuto da imagem na atualidade. Fatos e relatos colocam-se, 
assim, como estratégias complementares na organização desses discursos, 
embaralhando as fronteiras antes bem demarcadas entre realidade e ficção. Por 
meio da análise de programas televisivos, exploramos a questão dos novos 
realismos presentes nos discursos das mídias a partir de uma perspectiva histórica 
sobre as formas de endereçamento do mundo concreto, passando pelas injunções 
das imagens técnicas frente a uma cultura audiovisual cada vez mais marcada por 
processos que visam produzir determinados efeitos de realidade. Sabemos ser este 
um tema abrangente e, desse modo, iremos nos deter em exemplos recentes 
voltados à construção da representação de diferentes sujeitos nas mídias. 
 
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 31/3: das 14h às 16h 
Sala 236  
Sujeitos em busca de si: a dimensão da primeira pessoa como construção 
documental 
Mariana Duccini Junqueira da Silva 
A enunciação em primeira pessoa traz reflexões peculiares quando os 
documentários contemporâneos tematizam a experiência dos sujeitos em 
contextos políticos marcados por totalitarismo e violência, a exemplo das 
ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX. Esta comunicação 
investiga como esse recurso procede à construção identitária de um sujeito que 
legitima seu lugar de fala no próprio processo da escrita documental, por meio da 
análise de Los rubios (Albertina Carri, 2003) e Diário de uma Busca (Flavia Castro, 
2010). É na perspectiva da microexperiência que as realizadoras-protagonistas 
elaboram um relato sobre si, remontando à infância como a um tempo suspenso, 
pontuado por silêncios que turvaram as respostas a perguntas como “quem é 
você?” ou “o que fazem seus pais?”. 
 
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 31/3: das 14h às 16h 
Sala 236 
A construção da identidade e a política de representação em Olhe pra mim de 
novo 
Eduardo Paschoal de Sousa 
Resumo: O artigo analisa aspectos da representação e construção da identidade no 
documentário Olhe pra mim de novo (Claudia Priscilla e Kiko Goifman, 2012), que 
aborda o processo de readequação da personalidade de Sillvyo Luccio, transexual 
masculino, no sertão brasileiro. Aborda o discurso do próprio personagem sobre 



sua identidade e como ela se constrói na obra. Trata também da afirmação da 
identidade e da diferença produzido pelo formato do filme - elaborado em road 
movie - o que favorece o encontro com um outro. Por último, analisa a 
própria mise-en-scène do personagem, sua relação com a câmera e a condução de 
seu processo de identificação, que perpassa a elaboração da narrativa 
cinematográfica. 
 
DTI 2: Comunicação, política e economia política 
Dia 31/3: das 14h às 16h 
Sala 208  
Redemocratização e reposicionamento de instâncias reguladoras da 
comunicação: disputas pelo controle da mídia no Brasil 
Ivan Paganotti 
Resumo: O artigo aborda o desmonte da estrutura estatal de censura durante a 
abertura democrática no Brasil no final dos anos 1980, avaliando como novas 
entidades de regulação procuraram distanciar-se das antigas engrenagens de 
censura estatal. O método de análise parte da sistematização das instâncias 
regulatórias proposto por Sousa, Trützchler, Fidalgo & Lameiras (2013), 
ampliando o mecanismo de comparação internacional para uma nova avaliação 
inter-setorial e histórica das instâncias que regulam diferentes setores da 
comunicação no Brasil. A avaliação das estruturas, composições, funções e práticas 
de regulação de cada entidade apontou para a importância de expandir a 
metodologia original, abarcando também sua formação e movimentos de 
resistência e adesão às novas instâncias de controle. A multiplicação de instâncias 
parciais de reduzido poder coercitivo é resultado de um processo de 
fortalecimento das empresas comunicadoras ante o Estado, fenômeno impactado 
pelo modelo negociado de abertura democrática no qual concessões públicas de 
meios de comunicação foram usadas como moeda de troca para garantir o apoio 
entre elites locais na transição política nacional. 
 
DT I7: Discurso e estéticas da comunicação 
Dia 31/3: Das 14h às 18h30 
Sala 242  
Possibilidades narrativas nas mídias digitais 
Andrea Limberto  
As mídias digitais te m desafiado alguns dos conceitos fundantes da construção 
narrativa, especialmente como o oferecimento de uma unidade de sentido e a 
evide ncia de um ponto de partida e de chegada claros. No presente trabalho 
procuraremos estudar como alguns termos com reconhecida recorre ncia nas redes, 
marcados como trending topics (TT, tópicos tende ncia ou, ainda, em tradução livre, 
assuntos do momento) e indexados sob a égide da hashtag podem construir um 
percurso narrativo através da sua repetição e, ao mesmo tempo, um movimento de 
diferenciação em cada inscrição. Desse modo, pretendemos situar a questão da 
novidade anunciada para estes meios com base em modelos narrativamente e 
discursivamente reconheciv́eis. 
 
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 31/3: das 16h30 às 18h30 
Sala 224  



Representações sociais e rearticulações discursivas na teledramaturgia 
brasileira 
Daniele Gross 
Este artigo busca demonstrar o quanto as enunciações televisivas reverberam a 
sociedade em que se encontram, rearticulando os discursos nela existentes. Assim, 
se a ficção televisiva, desde Beto Rockfeller (Tupi, 1968) trata sua enunciação de 
forma realista (KORNIS, 2000), buscando a verossimilhança em suas 
representações, abandonando o estilo grandiloquente e fantasioso que a cubana 
Gloria Magadan exercia anteriormente, podemos pensar no quanto essa 
intersecção ficção-realidade permite que a televisão colabore na construção de 
novas realidades e desejos de consumo (MAURO; TRINDADE, 2012a, 2012b). 
Partindo do conceito de representações sociais (MOSCOVICI, 2013), também 
pensamos a mídia como lugar de representação da memória e da história. 
Buscaremos, assim, por análise fílmica e discursiva, demonstrar tais 
reverberações, por meio de três programas – todos veiculados pela Rede Globo – 
da teledramaturgia nacional: a série Chiquinha Gonzaga (1999), o seriado Antônia 
(2006/2007), e a minissérie Suburbia (2012). Assim, a partir dessas análises, 
traremos nossas considerações acerca das representações midiáticas e suas 
rearticulações, demonstrando a importância que esses discursos têm em meio a 
uma sociedade que tanto valor dá à televisão e sua dramaturgia. 
 
DTI 11 - Estudos de Jornalismo  
Dia 31/3: das 16h30 às 18h30 
Sala 31  
A emergência do jornalismo investigativo no Brasil: por uma nova 
compreensão 
Seane Alves Melo 
O que teria tornado possível a emergência do jornalismo investigativo no Brasil? 
Neste artigo, procuramos investigar quais as condições de possibilidade desta 
emergência, isto é, as configurações (contexto político, econômico, tecnológico) 
que deram lugar ao discurso do jornalismo investigativo. Para tanto, levamos em 
consideração: o processo histórico de profissionalização do jornalismo brasileiro, a 
influência do panorama político, as mudanças no processo de produção 
jornalístico, entre outros fatores. Desta forma, acreditamos ser possível defender 
que, ao contrário de uma visão que compreende o jornalismo investigativo como 
um resultado natural da evolução tecnológica e do interesse público, o discurso do 
jornalismo investigativo também pode ser compreendido como fruto de 
negociações, articulações e posicionamentos dentro do campo jornalístico 
brasileiro. 
 
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 31/3: das 16h30 às 18h30 
Sala 227  
"Viver a vida". A questão dos estigmas sociais na novela em que a deficiência 
é protagonista 
Leandro Carabet 
Em 2009, a Rede Globo exibiu a telenovela "Viver a Vida", de Manoel Carlos. Essa 
produção teve um diferencial com relação à questão dos estigmas sociais: a 
deficiência foi retratada com o destaque do protagonismo e não recebeu a carga de 



condenação. Por isso, essa produção foi escolhida como objeto central de análise 
da pesquisa.  
Com esta pesquisa, analisamos os aspectos de linguagem utilizados para construir 
as cenas da novela, inclusive, levando-se em conta os aspectos próprios do 
discurso audiovisual. Com isso, procurou-se identificar de que discursos a trama se 
valeu para revelar as diversas matizes dos estigmas sociais e preconceitos, que se 
refletem nas atitudes dos indivíduos da sociedade diante da pessoa com 
deficiência.  
Como, porém, havia poucas referências bibliográficas relacionando o tema da 
deficiência às produções de teledramaturgia ao longo do tempo, realizamos 
também a análise detalhada de algumas sequências de outras produções 
telenovelísticas anteriores: “Sol de Verão”, “Mulheres de areia”, “Éramos seis”, 
“História de amor”, “Chiquititas”, “Malhação”, “Coração de estudante”, “América”, 
“Caras e bocas”, “Paraíso”, “Páginas da vida” e “Aquele beijo”. Nessas análises, 
procuramos estabelecer um diálogo comparativo com “Viver a vida”, tendo a 
questão dos estigmas sociais como eixo central. 
 
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 1/4: das 14h às 16h 
Sala 224 
Produto audiovisual televisivo em diálogo com o ambiente digital: 
repercussões de Once Upon a Time na internet 
Fernanda Elouise Budag 
Trata-se de um estudo de um produto audiovisual televisivo em diálogo com as 
práticas que a audiência opera no ambiente digital. O produto audiovisual se refere 
à série de TV norte-americana Once upon a time, que estreou na rede ABC em 2011 
e está hoje na quarta temporada. Ou seja, estamos falando de um produto 
audiovisual global, mas que tem suas apropriações locais e, assim, interessa-nos 
compreender exatamente a conversa que ele estabelece com o digital e as 
expressões de atores sociais aí compartilhadas. Aqui, conversando com o tema 
central do evento, nosso objeto de estudo são, efetivamente, as práticas e 
apropriações que a audiência da série opera no ambiente digital – nas redes 
sociais. Para tanto, empreendemos uma observação do ambiente online com o 
intuito de mapear essas práticas e, a partir de uma análise transversal, procuramos 
fazer uma leitura, categorizando-as; caracterizando um exercício de abordagem 
netnográfica aos moldes da metodologia proposta por Kozinets (2014). 
 
DTI 1: Epistemologia e teorias da comunicação 
Dia 1/4: das 14h às 16h  
Sala 38  
Discurso e práticas: proposta de uma metodologia de análise para pensar a 
velhice 
Cíntia Liesenberg  
O artigo apóia-se na apresentação de metodologia para análise do discurso 
midiático pautada pelas Ciências da Linguagem, que têm como principais 
pressupostos uma visão de sujeito não soberano e constituído pela linguagem. 
Tomando como objeto o tema da velhice, o trabalho busca a identificação de 
lugares prioritários de assunção dos sujeitos por ele reunidos. Propõe-se então a 
busca pelos discursos que operam em sua constituição, considerando que se 



articulam aí discursos circulantes de nossa época, que operam como forças 
motrizes no direcionamento do sentido e práticas de nosso tempo e lugar. Objetiva 
corroborar a relevância dos estudos do discurso como terreno privilegiado nos 
estudos da Comunicação e das mídias, situados a partir do tema específico e 
análise, ainda exploratória, em materiais veiculados pelo facebook. 
 
DTI 7: Discursos e estéticas da comunicação 
Dia 1/4: das 14h às 18h30 
Sala 258 
Carlos Alberto Garcia Biernath e Eliza Bachega Casadei [membro do MidiAto] 
Entre efeitos de realidade e enquadramentos: a constituição ethópica dos 
popularescos Documento Especial, Aqui Agora e Balanço Geral 
 Dadas as constantes buscas do programas televisivos por audiência e identificação 
junto ao público, este trabalho propôs um estudo analítico acerca da constituição 
ethópica de três programas jornalísticos, que marcaram época na televisão 
brasileira, e propagam conteúdo de teor popularesco: Documento Especial – 
Televisão Verdade, Aqui Agora e Balanço Geral. Assim, baseados na metodologia da 
noção de retórica da imagem, analisamos o ethos dos programa supracitados 
através dos elementos de constituição da imagem, do estudo dos enquadramentos, 
planos e trilhas de cada atração, que nos ajudou a entender as diferentes tomadas 
de enquadramento dos programas ao longo das últimas três décadas: se antes o 
telespectador tinha uma maior ilusão de realismo, graças ao plano-sequência 
empregado no Documento Especial e no Aqui Agora, hoje, no Balanço Geral, que 
pouco utiliza o plano-sequência, a impressão é de um maior distanciamento da 
atração. 
 
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 1/4: das 16h30 às 18h30 
Sala 224 
Leituras da alteridade no jornalismo: testemunho, experiência e 
representação do Outro em “Globo Repórter” e “Câmera Record” 
José Augusto Mendes Lobato 
Este trabalho busca examinar a produção jornalística brasileira, com ênfase no 
formato de grande reportagem, a fim de compreender quais estratégias discursivas 
permeiam a construção da alteridade na televisão. Para isso, tomamos como objeto 
de análise quatro edições de dois programas: Globo Repórter e Câmera Record, das 
emissoras de mesmo nome. Serão trabalhadas reflexões das ciências da linguagem, 
das teorias do jornalismo e dos estudos culturais, a fim de identificar as principais 
estratégias de demarcação do Outro na narrativa jornalística – como os jogos de 
oposição, o reforço da função testemunhal, a referencialidade, o recurso de 
singularização do acontecimento e a dramatização (ou ficcionalização) engendrada 
nos discursos sobre universos distantes midiatizados. 
 
DTI 7 – Discursos e estéticas da comunicação 
Dia 2/4: das 14h às 18h30 
Sala 242 
Discurso, interdição, liberdade de expressão: os discursos circulantes sobre 
o politicamente correto nas páginas da Folha de S. Paulo 
Nara Lya Simões Caetano Cabral 



Este trabalho pretende analisar a presença do discurso do politicamente correto 
(PC) no Brasil contemporâneo. Buscamos analisar os discursos circulantes sobre o 
politicamente correto (PC) que emergem na esfera pública, a partir de publicações 
da imprensa, considerando suas relações com as fronteiras da liberdade de 
expressão no Brasil e formas de controle da linguagem. Uma primeira dimensão do 
objeto de pesquisa diz respeito aos valores, verdades consensuais e discursos que 
se vinculam à temática do politicamente correto no Brasil; já uma segunda 
dimensão diz respeito às regulações determinadas pelo politicamente correto em 
relação à linguagem. Esta pesquisa é orientada pela Prof.ª Dr.ª Mayra Rodrigues 
Gomes e é desenvolvida no âmbito do Observatório de Comunicação, Liberdade de 
Expressão e Censura da Universidade de São Paulo, coordenado pela Prof.ª Dr.ª 
Cristina Costa. 
 
 
OUTRAS PARTICIPAÇÕES: 
 
DTI 11: Estudos de Jornalismo 
Profa. Dra. Mayra Rodrigues Gomes 
 
DTI 10: Comunicação audiovisual 
Dia 31/3: Das 14h às 16h 
Sala 236 
A voz dos outros na voz do documentário 
Rodrigo Gomes Guimaraes 
 
DTI 1: Epistemologia e teorias da comunicação 
Dia 1/4: das 16h30 às 18h30  
Sala 38  
Quem fala o quê? - Temas e autores nos periódicos científicos de associações 
da área de Ciências da Comunicação 
Renata Carvalho da Costa 
 
 
 


